Den Goda Jorden ideell förening förmedlar kunskap om åkermarkens stora betydelse för kommande generationer.
Föreningen arbetar för att skydda åkermark från att bli förstörd för all framtid.

Inbjudan till årsmöte 2020
Lördagen den 7 mars kl. 13 i Slöinge församlingshem

Program:
13.00

Årsmötesförhandlingar
Dagordning, se baksida
Frågor och synpunkter på föreningens verksamhet

14.30

Kaffe och smörgås serveras

15.00

Utdelning av belöning ur Anders Stenströms minnesfond

15.15

Föredrag: Den livsviktiga åkermarken:
Vad kan en lokal politiker göra åt ett globalt problem?
Jan Annerstedt, Lund

Anmälan om deltagande senast den 1 mars
till Anne-Marie Lindén, Ängelholm 0704 - 04 52 69 eller info@dengodajorden.se
Välkommen!
Verksamhetsberättelse samt info om inbetalning av medlemsavgift bifogas.
Ekonomisk redovisning och budget, samt verksamhetsplan finns tillgängliga på
plats vid årsmötet och på www.dengodajorden.se/arsmote.
OBS! Vänd för dagordning och styrelsens förslag om medlemsavgift 2021.
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Berte Museum, 311 67 Slöinge

www.dengodajorden.se
info@dengodajorden.se

bankgiro: 5365-3283
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Dagordning
1

val av ordförande för årsmötet

2

val av sekreterare för årsmötet

3

val av två justeringspersoner

4

mötets behöriga utlysande

5

fastställande av dagordning

6

verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

7

revisorernas berättelse

8

fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9

framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

10 ersättning för kostnader till styrelsen och revisorerna
11 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt beslut om medlemsavgift
12 val av styrelse och styrelseordförande
13 val av två revisorer samt en revisorssuppleant
14 val av valberedning
15 budget och verksamhetsplan

16 övriga frågor
17 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.
18 mötets avslutande

Styrelsens förslag om medlemsavgift för 2021
Föreningen Den Goda Jordens styrelse föreslår oförändrade medlemsavgifter. För enskilda
medlemmar 200 kronor och familjemedlemskap (boende på samma adress) 300 kronor, samt
reducerad medlemsavgift på 50 kronor för studenter och mässpris för nya medlemmar på 150
kronor vid mässor och evenemang.
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